
OBÓZ FALOWY 2012-2013
– latanie w fali górskiej w Jesionikach

Aeroklub  Jeseník,  tak  jak  w każdym roku,  przygotował  się  do  jesiennego  latania 
z wykorzystaniem fali górskiej, nie tylko na potrzeby zdobywania złotego lub diamentowego 
przewyższenia  FAI,  ale  przede  wszystkim  do  wykonania  przelotu  z  wykorzystaniem fali. 
W tym  celu  organizujemy  konkurs  szybowcowy  OBÓZ  FALOWY  (cz.  VLNOVÝ  KEMP) 
w terminie  od  20.9.2012  do  31.3.2013.  W tym  czasie  będziemy  mogli  wykorzystać 
czesko-polskie strefy  „Fala Górska 2012” (cz.     „Dlouhá vlna 2012“)  , w których możliwy jest 
przelot z fali za Jesionkami i Górami Rychlebskými do fali za Górami Sowimi i Karkonoszami 
(ponad  Kotliną  Kłodzką).  Adekwatnie  do  nadchodzących  prognoz  pogody  będziemy 
aktywować odpowiednie strefy w dni przewidywanego występowania zjawiska falowego. W 
ramach popularyzowania latania falowego organizujemy tygodniowe spotkanie –  Główną 
Część Obozu Falowego 2012 (cz. soustředění). Odbędzie się to w terminie od 20.10 
do  4.11.,  ponieważ  wtedy,  zgodnie  z  naszym  doświadczeniem  z  lat  poprzednich, 
występowanie fali jest bardzo prawdopodobne. 

Piloci, którzy chcą spróbować tego, co oferuje fala górska w Jesionkach, muszą mieć 
ważną licencję szybowcową z kwalifikacją GLD. Ci, którzy w fali za Jesionkami jeszcze nie 
latali, muszą mieć uznane warunki do srebrnej odznaki FAI i muszą mieć minimalny nalot na 
szybowcach w tym roku w ilości  15 godzin.  Konieczne jest  szczegółowe przestudiowanie 
dokumentu  „Wskazówki  dot.  latania  w  fali  górskiej  za  Jesionkami  –  „Regulamin  –  fala 
2010„ (cz. „Směrnici pro létání ve vlně za Jeseníky“ 1), zaliczenie przygotowania naziemnego 
oraz trwającego przynajmniej 1 godzinę lotu zapoznawczego do fali z instruktorem Aeroklubu 
Jeseník.  Zaliczenie  tych  warunków  pilot  powinien  mieć  potwierdzone  w  Książce  lotów 
(cz. Zápisník letů). Po zaliczeniu pilot może już wykonywać samodzielne loty w fali górskiej 
za Jesionkami w roku bieżącym jak i w latach następnych. 

UWAGA!!!
Przestrzegamy  wszystkich  pilotów,  że  wlot  do  strefy  „Fala  Górska  2012“ 
(cz. „Dlouhá  vlna  2012“)  jest  możliwy  jedynie  w  uzgodnieniu  z  Aeroklubem 
Jeseník. Szczegółowe warunki są przedstawione tutaj:
http://lis.rlp.cz/ais_dat  a/aip/data/aipsup/s1220-120920-130331.pdf  
http://www.aeroklubjesenik.cz/img/vlkmp12/EP_Sup_2012_59_en.pdf
Aktualne  informacje,  zgłoszenie  oraz  regulamin  Międzynarodowego  Konkursu 
Szybowcowego Obóz Falowy 2012 są pod adresem: 
http://www.aeroklubjesenik.cz/vlkmp12.htm

Proponujemy wszystkim zainteresowanym lataniem w fali górskiej, także tym, 
którzy nie chcą startować w konkursie, by się zgłosili na Obóz Falowy 2012. 

Do niczego to nie zobowiązuje, ale wprost odwrotnie – będą z wyprzedzeniem 
informowani o pogodzie, aktywacji stref i możliwościach noclegowych. 

1 Pod adresem http://www.aeroklubjesenik.cz/img/vlkmp12/regulamin-fala2012.pdf 
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Strefy „Fala Górska 2012” (cz. „Dlouhá vlna 2012“)

Załogi szybowców wykonujących loty w rejonach LK TRA 90A, C, D, E, F, G, H, J  i  EA 90 A, B, C, D, G, F będą utrzymywały odległość 150 
m (500 ft) od górnej granicy rejónow !



Ceny   ważne w ramach Obozu Falowego 2012  
łącznie z Główną Częścią (cz. soust  ředění)  

Latanie:      - holówka         …    82 Kč / min.
- L 23   …  600 Kč / godz.

Hangarowanie: - długoterminowe hangarowanie szybowca … 1000 Kč / miesiąc 
(zależnie od wolnego miejsca, należy zamówić z wyprzedzeniem)

Parkowanie: - auta, przyczepy, zakotwiczone statki powietrzne …  gratis

Nocleg:   - w budynku aeroklubu:
 – pokój WC i prysznicem … 270 Kč / łóżko / noc

– pokój bez WC i prysznicu … 170 Kč / łóżko / noc
        - kemping na terenie lotniska …   70 Kč / osoba / noc

- podłączenie do prądu – namiot …   50 Kč / noc
- podłączenie do prądu – karawana … 120 Kč / noc

Wyżywienie: - kuchnia na lotnisku do dyspozycji
- restauracja w odległości 3km od lotniska

Kursy walut (informacyjnie): 100 Kč = 16,64 zł (kurs z dnia 19.9.2012 http://waluty.onet.pl/)

UWAGA!!! 
Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnego tekstu w wersji czeskiej. Przekładający dołożył wszelkich starań by oddać wiernie sens i treść 
oryginału. Jednakże wszystkie wątpliwości i problemy w razie zaistnienia będą rozstrzygane z wykorzystaniem tekstu w wersji oryginalnej (tj. czeskiej).
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